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Texto da Comissão Alteração 

Produtos de plástico de utilização única 

abrangidos pelo artigo 4.º relativo à 

redução do consumo 

Produtos de plástico de utilização única 

abrangidos pelo artigo 4.º relativo à 

redução do consumo 

 – Copos para bebidas, incluindo as 

suas tampas e cápsulas 

– Recipientes de alimentos, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem 

tampa, utilizados para conter alimentos 

destinados ao consumo imediato sem 

preparação suplementar a partir do 

recipiente, tanto no local como para levar, 

tais como recipientes de alimentos 

utilizados na restauração rápida, 

excetuando os recipientes para bebidas, os 

pratos e os sacos e invólucros que 

contenham alimentos 

– Recipientes de alimentos, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem 

tampa, utilizados para conter alimentos 

destinados ao consumo imediato sem 

preparação suplementar a partir do 

recipiente, tanto no local como para levar, 

tais como recipientes de alimentos 

utilizados na restauração rápida, 

excetuando os recipientes para bebidas, os 

pratos e os sacos e invólucros que 

contenham alimentos 

 A venda de alimentos num recipiente de 

dose individual ou num recipiente com 

talheres constitui uma indicação de que o 

alimento em questão se destina a ser 

consumido diretamente do recipiente. 

 O conceito de preparação suplementar 

inclui atividades como o aquecimento, a 

adição de água a ferver, a lavagem, a 

fatiagem e o corte. 

 Exemplos de embalagens de plástico de 

utilização única abrangidas pelas partes 

A, E e G do presente anexo: 
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 – Recipientes de restauração rápida, 

tais como caixas de refeição e caixas para 

saladas, com alimentos que se destinam a 

ser consumidos frios 

 – Recipientes de restauração rápida , 

tais como caixas de refeição e caixas para 

saladas, com alimentos que se destinam a 

ser consumidos quentes, exceto se o 

alimento tiver de ser aquecido pelo 

consumidor após a compra do produto 

 – Caixas para hambúrgueres, caixas 

para sanduíches, caixas para «wraps» 

 – Recipientes de dose individual 

para alimentos frescos ou transformados 

que não necessitam de preparação 

suplementar, tais como frutos, legumes, 

sobremesas ou gelados, vendidos à 

unidade 

 Exemplos de recipientes que não são 

recipientes de plástico de utilização única 

abrangidos pelas partes A, E e G do 

presente anexo: 

 – Recipientes com alimentos secos 

ou alimentos vendidos frios que exijam 

uma preparação suplementar 

 – Recipientes que contêm alimentos 

em quantidades superiores a uma dose 

individual 

 – Recipientes de dose individual 

vendidos em mais do que uma unidade 

 – Boiões de iogurte com tampa 

hermética, vendidos para consumo 

doméstico 

– Copos para bebidas  

Or. en 

 

 

 


